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5 oktober 
Kinderboeken- 
Week 
 
22 oktober 
Herfstvakantie 
 
31 oktober  
Studiedag 
 
2 november 
Studiedag 
Groep 1-4 
 
3 november 
Koffieochtend  
 
9 november 
Koekoekshow 
 
Kijk voor meer  
Jaarkalender 
Op de website 

 
 
Samenwerking opvang en onderwijs bekrachtigd   

 
Dinsdag 4 oktober hebben we het 'bord’ onthuld wat de samenwerking tussen 
kinderopvang en onderwijs bekrachtigd. We zijn een kindcentrum! Daar zijn we 
trots op. Het hangt op onze gevel naast de hoofdingang.  

 
Uiteraard hebben we dit samen met onze kinderen (groep 3 t/m 8) gevierd op ons 
achterplein. Goos (oudste leerling van de school) en Bram (jongste leerling van 
groep 3) hadden de eer het logo op het bord aan de anderen te tonen. Daarna 
hebben we besproken waarom we dit logo hebben laten ontwerpen door Mirthe 
van der Meulen.  
 
Het moest een ander logo worden dan ons huidige logo van de school. Dat logo 
blijft overigens gewoon van kracht. Het schoollogo kan nl niet en de school en het 
kindcentrum symboliseren. We wilden graag een semi- abstract design: dus anders 
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dan het huidige logo wat een realistisch/figuratief ontwerp betreft. In ons huidige 
logo zie je een vogel; het moet die vogel voorstellen, meer niet.  
 
Het bovenstaande logo van het kindcentrum is van een andere aard: het betreft 
een symbool. Door de abstractie, en het afstappen van realisme, dragen we een 
breder symbool en bredere waarden uit dan onze realistische koekoek kan.  
 
Door de (niet realistische kleuren) rood, geel en blauw bijvoorbeeld: dit verwijst 
naar diversiteit, jezelf kunnen zijn, ruimte voor expressie en kunst. Ook door de 
toepassing van handjes in plaats van realistische verenvleugels met accurate 
stippen en streeppatronen: de handjes staan voor de kinderen; het samenwerken 
en samen tot mooie ontdekkingen komen en het samen spelen en leren. En in het 
hart van het logo (in het midden en op het snijpunt van de drie handen) is ons 
HART. Hart voor de kinderen en voor elkaar.   
 
Zodoende verwijst het logo naar waarden en begrippen die verder rijken dan het 
uiterlijk van de vogel zelf. Vanuit de vogelenbuurt kan iedereen zich associëren 
met het logo van deze vogel: hij verwijst naar ons allen en onze kernwaarden van 
het centrum. 
_____________________________________________________ 
 
Presenteren van de leerlingenraad en mediatoren 
 
De leerlingen van de leerlingenraad uit de groepen 5 t/m 8 hebben zich 
gepresenteerd, Ze gaven aan waarom ze graag hun groep vertegenwoordigen en 
in het schoolbelang acties willen voeren.  
 
Allemaal willen ze ervoor zorgen dat allerlei zaken nog beter gaan lopen dan ze nu 
doen! Bijna geboren leerkrachten of schoolleiders in de dop. Het was een moment 
van trots en dan weet je weer waarom je hier op De Koekoek wilt zijn (en werken).  
 
Leerlingenraad: Groep 5: Floortje & Duarte; Groep 5/6: Jan & Sophie; Groep 6: 
Hugo & Anna; Groep 7: Art & Yfke; Groep 7/8: Joris & Dana; Groep 8: Auke & Rosie 
Mediatoren: Suus & Lois; Pleuntje & Merel; Zoey & Amelie (+ Rebel); Eva & Laura; 
Emilia & Zita; Keke & Eline; Olaf & Louke; Lorayne & Yfke; Nena & Olivia 
 

  
_____________________________________________________ 
 



 

Kampdagen schooljaar 2022-2023 
 
De leerlingen van de minibouw 3-4 zijn vorige week op kamp geweest. Dat 
waren prima dagen. Handig voor jullie om te weten wanneer de andere groepen 
gaan.  
 
Groep 8: De Wierschuur op Terschelling: van 11 t/m 14 april 2023; Groep 3 t/m 6: 
De Vonk in Zeist; 13 t/m 20 april 2023; Groepen 3, 3-4 en 4 gaan 1 dag; De 
groepen 5, 5-6 en 6 slapen er ook 1 nacht; Wie wanneer gaat, volgt spoedig. 
Groep 7: De blauwe schuur in Amerongen 
_____________________________________________________ 
 
Opening van de Kinderboekenweek Gi-ga-groen 
 
De opening van deze 10 dagen durende kinderboekenweek (de natuur staat 
voorop) was wederom een genot. Er werd volop gedanst bij de start van de dag 
en uiteraard waren we allemaal in het groen gekleed.  

 
Een aantal meisjes van groep 7-8 danste voor en daardoor verliep dit onderdeel 
vlekkeloos. En vanaf 10.30 uur was de boekenmarkt weer van de partij. En dat 
levert meteen een drukte van jewelste op. Voor ieder wat wil gelukkig! Vrijdag 14 
oktober sluiten we de ’week” af met een boekenmarkt op de 1ste en 2de 
verdieping.  
 

______________________________________________________________ 

 


